Drammen Klatreklubb (DKK)
Årsberetning 2020
Vedtatt på styremøte 22.4.2021, skal vedtas på årsmøte 8.6.2021

1. Årsmøtet 2020
Årsmøtet 2020 ble avholdt 12. juni 2020 på Klatreverket i Drammen, svært forsinket på grunn av
koronatiltakene som ble innført omtrent samme dag som det planlagte årsmøtet skulle vært arrangert.
Geir Evensen holdt foredrag om sikker klatring.

2. Styrets sammensetning
På årsmøtet ble følgende styre valgt:
Styreleder: Geir Arne Bore (ikke på valg)
Pengekontokoordinator: Per Ødegård (gjenvalg)
Regnskapsfører: Jakob Vinge Møllersen (gjenvalg)
Medlemskoordinator: Eirik Skogseth (ikke på valg)
Styremedlem: Frode Gustad (ny)
Styremedlem: Asgeir Storesund Nilsen (ny)
Styremedlem: Henrik Iversen (ny)
Styremedlem: Terje Kaldestad (ikke på valg)
Varamedlem: Magne Midtun (ny)
Det var dessverre ingen kvinnelige kandidater, og ikke anledning til å få noen til å stille. Det må
endres)
Bolte- og klatrefeltkomite:
Jørn Portaas Wikerholmen, Tor-Erik Larsen, Jan Petter Brenfelt og Jakob Vinge Møllersen.

3. Styremøter
Det ble avholdt fire styremøter gjennom året. For øvrig går styrearbeidet via e-post og messenger.
Styret behandlet og diskuterte saker som er beskrevet videre i denne årsberetningen.

4. Økonomi
Drammen klatreklubb har dessverre ikke kunne gjennomføre alle aktiviteter som har vært
planlagt, og har derfor hatt mindre utgifter enn planlagt til aktiviteter. Det gjør at klubben har
hatt større inntekter enn utgifter i 2020. Totalt har overskuddet vært 106000 kroner. Ved
utgangen av året var overskuddet på driftskontoen større, men en koronastøtte fra
Lotteritilsynet skal tilbakebetales fordi forventede uteblitte inntekter ikke forsvant likevel, og
det er også en utestående regning for halleie fra Klatreverket Drammen som speiler støtten til
halleie fra Drammen kommune. Med dette i orden er driftskontoen 332 882,- kroner ved
inngangen til året.
Klubbens førerkonto har 227 146,04 kroner, det samme som ved inngangen av året. Noen
utgifter til bolting er ikke fakturert i 2020. Klubben har derfor god likvididet ved inngangen til
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året, og det vil være en fordel i et år hvor det skal betales for en ny fører som kan generere
nye inntekter til å vedlikeholde klatrefelt i tiåret som kommer.
Klubben har flere inntektskilder til klubbdrift, og spesielt barne- og ungdomsaktiviteter:
194 696 fra Drammens Idrettsråd
57 536 fra NIF Olympiatoppen
61 971 i medlemsinntekter
Det har vært en betydelig endring i aktivitet, og dermed inntekter/kostnader etter at Klatreverket åpnet
i Drammen. Klubben holder nå ungdomsklatring i samarbeid med Klatreverket, og tilskudd til dette
har generert inntekter (og utgifter).

5. Medlemmer
Medlemsstatus Drammen klatreklubb
Antall medlemmer 31.12.2020
Betalende medlemmer 2020

Senior Junior Totalt
223
123
104
80

346
184

Koronasituasjonen var åpenbart medvirkende til at mange medlemmer ikke betalte kontingent i 2020.
Like fullt er 184 betalende medlemmer et godt tall for klubben, det speiler den store innsatsen for barn
og unge med 80 betalende medlemmer.
Til sammenligning: Ved utgangen av 2019 hadde klubben 309 registrerte medlemmer, av dem har 178
betalt medlemskontingent.

6. Tilbud for barn og unge
Drammen klatreklubb samarbeider med Klatreverket Drammen om klatretilbud for barn og unge.
Dette foregår todelt: Grunnleggende opplæring i klatring på topptau, led og buldring, som utføres av
KVDs instruktører med støtte fra DKK. Videre satsing på trening og konkurranser, for de som ønsker
det, foregår i DKKs juniorgruppe som økte treningshyppigheten til tre ganger i uka i løpet av året.
Klubbens klatretårn, som ble kjøpt inn med støtte fra Sparebanken Øst for et par år siden, har det vært
vanskelig å få brukt på grunn av restriksjoner på grunn av korona.

7. Konkurranser
Konkurransesesongen ble påvirket av koronasituasjonen, men flere konkurranser ble gjennomført.
I 2020 var et av de beste konkurranseårene for juniorklassen:
- Daniel Midttun fikk delt førsteplass i norgescupen i buldring, og vant en av konkurransene og
fikk 4. plass i NM. Daniel Midttun fikk 3. plass i Norgescup sammenlagt ledklatring.
- Oscar Hole Gjengedal fikk 6. plass.
- Pga koronatiltak ble det ikke arrangert NM i led.
- NM buldring: Ada Gustad fikk 8. i yngre junior. Markus Nikolai Bülow-Berntzen fikk også 8.
plass i seniorklassen.
Klubben arrangere Østlandscup i klatring for juniorer i januar 2020. Det ble over 110 deltakere og den
største konkurransen i både Østlandscupen og arrangert for juniorer i Norge. Dette var et stort frivillig
løft, og med gode resultater fra DKK-juniorer. Mange deltok for første gang.

8. Kurs
Planlagte kurs har dessverre blitt avlyst pga koronarestriksjoner.
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9. Felles uteklatring
Klubben har organisert uteklatring ukentlig med klubbmedlemmer som tilrettelegger for at
medlemmer kan bli kjent på nye områder. Det ble arrangert fire samlinger på vanlige felt, med noe
varierende oppmøte.

10. Feltutvikling
Det har blitt startet et arbeid med å rebolte klatrefeltet Bera, som ble reboltet og det var dugnad for å
rydde opp og fjerne endel trær og busker. På Hyggen vest har det vært dugnad for å rydde trær foran
klippen sammen med Røyken og Hurum klatreklubb. Det er bidratt med midler til rebolting og
nybolting på flere klipper, blant annet Knivsfjell i Hurum og Østhagan i Spikkestad. Klubbens
medlemmer har også vært sentrale i den fine dugnaden for å utvikle isklatremulighetene på Hengfoss i
Heggedal.

11. Hovedområder for klubbens arbeid og aktivitet
Slik styret ser er det har det vært tre hovedområder for klubbens arbeide og aktivitet i 2020:
• Trening og konkurranser, særlig for barn og unge
• Tilrettelegging av uteklatring med feltutvikling og førerverk.
• Venneforening til Klatreverket i Drammen

Drammen 2021, vedtatt på styremøte i DKK

Geir Arne Bore
Leder

Per Ødegård
Økonomi

Terje Kaldestad
Styremedlem

Jakob Vinge Møllersen
Regnskapsfører

Eirik Skogseth
Medlemskoordinator

Asgeir S. Nilsen
Styremedlem

Henrik Iversen
Styremedlem

Frode Gustad
Styremedlem
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